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hlučínskénoviny

Zastupitelé schválili rozpočet 
města na rok 2017. Investice 
poprvé v novodobé historii města  
překročí 100 milionů korun.                   

Čtěte na straně 4 a 5

Hlučín má nové logo, připomíná náměstí

Výstava Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku se dočkala knižního 
zpracování.  Hlučín zároveň ocenil 
osm osobností.    

Čtěte na straně 7

Na Turzovce stojí socha vyrobená 
hlučínským rodákem. K jejímu  
vyřezání ho inspiroval zázrak 
zjevení Panny Marie.

Čtěte na straně 10

Jednou ze zásadních investic roku 2017, kterou 
na svém posledním zasedání v prosinci schválili 
zastupitelé jako součást rozpočtu, bude i revita-
lizace prostoru v okolí Kulturního domu Hlučín. 
Její součástí bude i kompletní oprava a dobudo-
vání přilehlého parkoviště a vytvoření odbočo-
vacího pruhu doleva ve směru od Bobrovníků. 

„Záměrem je co nejvíce zapojit kulturní dům 
do okolního parku. Po stavebních úpravách bude 
prostor sloužit původnímu účelu,“ řekla archi-

tektka Kateřina Buchtelová z odboru investic 
Městského úřadu Hlučín. Nejprve se v okolí kul-
turního domu odstraní starý porost a také součas-
né komunikace. Terén se vrátí do původní figury 
a propojí se severovýchodní a jihozápadní část 
parku. Poté se budou budovat nové zpevněné 
plochy, chodníky a odbočovací pruh s přecho-
dem pro chodce v ulici Písečná, dále kanaliza-
ce pro odvádění dešťových vod ze zpevněných 
ploch a z parkoviště.  Projektová dokumentace 

počítá i s přeložkami některých stávajících in-
ženýrských sítí jako vedení plynu, jednotné 
kanalizace a optického kabelu, a také s vybu-
dováním nových rozvodů veřejného osvětlení a 
vody. Posléze se bude instalovat nový mobiliář, 
tedy lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. 
Součástí revitalizace celého prostoru bude i vy-
kácení starých a poškozených stromů a náhradní 
výsadba stromů, keřů a květin do záhonů. 

Pokračování na straně 5

NoVé logo MěsTa HlučíNa 
VeřejNě PreZeNToValI 
jeHo TVůrcI Z osTraVsKé 
ageNTury aPI Na loňsKéM 
PosledNíM ZasedáNí 
ZasTuPITelů 15. ProsINce. 

Logo vybrala na podzim loňského 
roku speciálně ustavená komise, 
která měla k dis-
pozici celkem 34 
návrhů, jež došly 
do veřejné sou-
těže. Její tip poté 
potvrdili i hlučínští radní. Autorem 
vítězné práce je výtvarník Andřej 
Chlebik z agentury API. 

„Nejprve jsem si načrtl půdorys 
hlučínského náměstí, které má ob-
délníkový tvar. Do něj jsem pak za-

komponoval písmeno H,“ vysvětlil 
mladý kreativec. V návaznosti na 
historický znak města je také nové 
logo v zelené barvě, v kombinaci 
s tmavě šedou až černou. Při ně-
kterých příležitostech, například o 
vánočních svátcích, lze místo šedé 
použít stříbrnou. 

Logo je moderní, jednoduché, 
vzdušné. Jeho 
součástí je nápis 
Hlučín, aby bylo 
od počátku lehce 
identifikovatelné, 

než vejde do povědomí veřejnosti. 
U některých příležitostí se bude do-
plňovat o slogan Naše město.

„Nové logo samozřejmě nenahra-
dí historický znak města. Ten je 
ale určen pro oficiální příležitosti a 

jeho použití musí vždy schvalovat 
rada města. Užití loga bude méně 
formální, bude součástí všech na-
šich propagačních materiálů, tis-
kovin, bude doprovázet i všechny 
akce organizované městem, ale i 
akce ostatních pořadatelů, kteří se 
budou chtít hlásit k Hlučínu, nebo 
které město nějakou formou podpo-

ří,“ vysvětlil starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Logo nyní město postup-
ně implementuje i na své webové 
stránky, do hlavičky Hlučínských 
novin a podobně. Agentura API k 
němu v současnosti zhotovuje ma-
nuál, který přesně specifikuje způ-
sob jeho užití při různých příleži-
tostech.                  Ivana Gračková 

Okolí kulturního domu se letos zásadně promění

dle návrhu architektů z ateliéru 38 by takto mělo v budoucnu vypadat okolí kulturního domu.                                                                                          Vizualizace: ateliér 38



SLOVO STAROSTYn
Aby se dobře dýchalo

hlučínskénoviny [2] město

Vstoupili jsme do 
roku, ve kterém bu-
deme moci nejednou 
dát najevo, jak nám 
záleží na atmosféře 
města, v němž žije-

me. Rok co rok se obyvatelé Hlučína 
shodují na tom, že jedním z problé-
mů, které je neustále trápí, je znečiš-
těné ovzduší. Opakovaně na ně po-
ukazují například na veřejném fóru. 
V posledních letech máme konečně 
všichni alespoň malou možnost, jak 
přispět ke zlepšení kvality ovzduší,  
a to výměnou starých domácích 
kotlů za moderní ekologické. V loň-
ském roce využilo kotlíkových dotací  
a vyměnilo si kotel jednadevadesát 
domácností v Hlučíně. K penězům  
z Moravskoslezského kraje a ze Stát-
ního fondu životního prostředí jsme 
všem žadatelům z Hlučína také při-
spěli dalších 5 procent z městského 
rozpočtu, takže v součtu si někteří 
nový kotel pořídili v podstatě zdar-
ma. Město na kotlíkové dotace vyda-
lo celkem 274.000 korun. Potěšující 
zprávou je, že s výměnou kotlů mů-
žeme pokračovat i v letošním roce. 
Podle informací krajského úřadu 
bude možné podávat další žádosti už 
na přelomu 1. a 2. čtvrtletí. Žadatelé 
by přitom měli mít na paměti, že do 
roku 2022 Evropská unie zakáže na 
75 procent kotlů na uhlí. 

S lednem zároveň vstoupil v plat-
nost nový zákon umožňující postih-
nout lidi, kteří se chovají ke svému 
okolí bezohledně a otravují ovzduší 
svým sousedům spalováním ne-
vhodného paliva. Pevně věřím, že v 
našem městě budeme nuceni uplat-
ňovat paragrafy tohoto zákona co 
nejméně, protože kontroly nebo 
dokonce sankce by měly být až tím 
posledním nástrojem pro sjednání 
nápravy. Přeju proto nám všem, aby 
se nám v roce 2017 v Hlučíně dobře 
dýchalo.   

Vodné a stočné vzroste v Hlučíně 
jen minimálně, ale zvýšit se musí. 

Důvodem je dotace, kterou společ-
nost Vodovody a kanalizace Hlučín 
čerpala ze Státního fondu životního 
prostředí na výstavbu kanalizace 
ul. Rovniny a intenzifikace Čistírny 
odpadních vod Jasénky. Podle pod-
mínek dotace by měla být částka 

za stočné minimálně 46,76 korun. 
„Aby se nemusely ceny pro občany 
a podnikatele zvedat tak výrazně, 
požádali jsme Státní fond životní-
ho prostředí o výjimku. Dojednali 
jsme cenu 39,50 korun za kubík, 
tedy bez DPH 34,42 korun,“ uvedl 
ředitel firmy Josef Tomíček. 

Cena z vodné zůstává stejná jako 

loni 36,28 korun za kubík. Za vod-
né a stočné budou obyvatelé Hlučí-
na v roce 2017 platit 75,86 korun za 
metr krychlový, cena tedy celkově 
stoupne o 1,79 koruny za kubík včet-
ně DPH. V Ostravě (OVaK) bude v 
roce 2017 cena 76,62 korun, v Opa-
vě (SmVaK) pak dokonce 78,73 ko-
run.                                           (iga)

TradIčNí TříKráloVá sbírKa 
se leTos Na HlučíNsKu 
usKuTečNí o VíKeNdu
6. až 8. ledNa. 

„Sbírka nám umožňuje plnit naše 
hlavní poslání, kterým je pomoc 
našim bližním, především těm, 
kteří to nejvíce potřebují. Cílem 
Tříkrálové sbírky nesmí být pou-
ze zisk finančních prostředků. Ty 
jsou samozřejmě velmi důležité, ale 
vzájemné setkávání a obdarovává-
ní se lidí mezi sebou navzájem je 
ještě důležitější. Nejen ti, kteří jsou 
o vánočních svátcích osamoceni, 
zejména mnozí senioři, dlouhodo-
bě nemocní, ale i mnozí další mají 
z návštěvy tříkrálových koledníků 
neskrývanou radost,“ řekl ke sbír-
ce ředitel pořádající Charity Hlučín 
Lukáš Volný.

Charita sbírku organizuje za po-
moci celé řady dobrovolníků. Ko-
ledníci budou do svých kasiček 
přijímat finanční dary a zároveň 
označovat veřeje dveří iniciála-
mi tří králů K+M+B. Tři písmena 
jsou znamením a přáním požehnání 
všem, kdo v domě přebývají.   (iga)

Tři králové symbolem obdarovávání

loni se se koledníkům na Hlučínsku podařilo do kasiček nasbírat úctyhodnou 
sumu 1 854 475 korun. Z této částky dle celostátního klíče zůstalo charitě Hlu-
čín 65 procent, tedy 1 205 409 korun, které mohla využít například na nákup 
automobilu pro charitní asistenční službu v  rodinách, na částečnou výměnu 
nábytku v pokojích klientů v charitním domově sv. Mikuláše a na další potřeb-
né záležitosti na Hlučínsku.                                                        Foto: archiv charity Hlučín

Poskytovat půjčky svým občanům 
na vylepšení bydlení, jako tomu 
bylo dosud, už nyní nemůže město 
Hlučín.

Zakazuje to nově přijatá legisla-
tiva ke spotřebitelským úvěrům, 
podle které mohu půjčovat peníze 
jen finanční instituce se speciálním 
oprávněním, tedy například banky. 
Zastupitelé proto byli nuceni na 
svém posledním zasedání loňského 
roku zrušit Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína, z něhož se půjč-
ky poskytovaly. Stávající půjčky 
samozřejmě doběhnou v původně 
dohodnutém režimu. Fond bydle-

ní měl Hlučín zřízen od roku 1998 
a občané města si z něj mohli půj-
čovat peníze s nízkým úrokem, po-
kud například rekonstruovali dům, 
opravovali fasádu, měnili kotel, za-
teplovali a podobně. 

„Byla to vítaná forma, jak podpo-
řit lidi, kteří se starají o nemovitos-
ti. Upravené domečky dělají město 
úhlednějším. Je to škoda, ale záko-
ny samozřejmě musíme respekto-
vat,“ komentoval změnu starosta 
Hlučína Pavel Paschek. Z fondu 
město přispívalo i na kotlíkové do-
tace. Na ty budou peníze k dispozici 
i v letošním roce.                     (iga)

Město už nesmí půjčovat
na vylepšení bydlení

Počítačové kurzy 
pro seniory mohou 
pokračovat

Počítačové kurzy pro seniory byly 
v minulých letech velmi úspěšné 
a byl o ně velký zájem. Radnice 
nyní zjišťuje, zda má uspořádat dal-
ší cyklus. Rozhodující bude zájem 
seniorů. 

„V roce 2015 proběhly dva kurzy, 
jeden pro začátečníky a druhý pro 
pokročilé. Loni jsme pořádali kurz 
práce na PC také pro zdravotně 
postižené občany,“ uvedla Tereza 
Šimánková z Městského úřadu Hlu-
čín.

Senioři, kteří by se chtěli kurzu 
účastnit také v letošním roce, by 
měli kontaktovat Terezu Šimánko-
vou mailem na adrese simankova@
hlucin.cz, případně telefonicky na 
čísle 595 020 317. 

„Důležité je, aby zájemce uvedl, 
zda by se chtěl účastnit lekcí pro 
začátečníky, nebo pokročilé. Pokud 
se totiž naplní kapacita, otevřeme 
lekce pro obě skupiny,“ doplnila 
Tereza Šimánková. Cena za os-
mihodinový kurz bude 250 korun. 
Zájemci se mohou hlásit do 15. led-
na.                                              (iga)  

Vodné a stočné se kvůli dotaci mírně zvedne



      [3] hlučínskénoviny město

Z RADY MĚSTAn
Rada města Hlučína v prosinci
n rozhodla, že zhotovitelem pro-

jektové dokumentace k propojení 
ulic Hrnčířské a Školní bude spo-
lečnost WMA Architects z Opavy 
za 150 tisíc korun bez DPH.
n rozhodla, že práce na zpevně-

ní plochy a zhotovení chodníku 
u kaple v Darkovičkách provede 
společnost TS Hlučín za 327 323 
korun bez DPH.
n pronajme za částku 156 tisíc 

korun ročně přízemní nebytové 
prostory kulturního domu v Bob-
rovníkách Martinovi Smolkovi, 
který v nich chce provozovat re-
stauraci.
n rozhodla, že senior taxi, o které 

stále roste zájem, bude za stáva-
jících podmínek dále provozovat 
Martin Schmied, objednat ho 
bude možné na čísle 606 600 154.
n stanovila komisi, která v rámci 

zjednodušených podlimitních ří-
zení vybere dodavatele zateplení 
městských bytových domů na 
Opavské 10, Opavské 12 a Se-
verní 2.
n odsouhlasila dodavatele výstav-

by, případně obnovy jednotlivých 
úseků vodovodního řadu (ulice 
Dělnická, Na Valech a Písečná).

Poslední opravy chodníků loňského roku se odehrály v ostravské ulici. „už 
v roce 2015 jsme opravovali v ostravské ulici dva krátké úseky, které byly 
v havarijním stavu. ale i další části chodníku byly poškozené, proto jsme je 
nechali opravit po obou stranách v úseku od ulice dlouhoveské až po hos-
podu 56,“ řekla vedoucí odboru investic Městského úřadu Hlučín gabriela 
dihlová. chodníky opravovali pracovníci městské firmy Ts Hlučín. Práce při-
šly na 4,4 milionů korun.                                                                                                                                 (iga)

Ostravská je opravenáHlučínští strážníci 
se budou starat
i o Šilheřovice

Hlučínští městští strážníci se od le-
tošního roku starají nově i o Šilhe-
řovice. 

„Menší obce v okolí Hlučína ne-
mají dost velké rozpočty nato, aby 
si zřídily vlastní městskou policii, 
proto jim potřebné služby posky-
tují, na základě uzavřených smluv 
a za předem dohodnuté úplaty, na-
ši strážníci,“ uvedl starosta Hlučína 
Pavel Paschek. 

„Doposud jsme spolupracovali s 
Kozmicemi, Dobroslavicemi, Lud-
geřovicemi, Darkovicemi, Hatí a 
Markvartovicemi. Když nám ny-
ní přibyly ještě Šilheřovice, je tím 
naše kapacita definitivně plná,“ do-
plnil velitel Městské policie Hlučín 
Luděk Olšovský. Hlučínští strážníci 
jezdí do okolních obcí měřit rych-
lost, kontrolovat lokality vytipova-
né místními starosty nebo třeba od-
chytávat zatoulané psy.             (iga)

Skončil rok
plný rekordů

Vyjma června, kdy na trh práce 
vstoupili čerství absolventi škol, 
se během celého roku 2016 počet 
nezaměstnaných na Hlučínsku neu-
stále snižoval. Od loňského června 
jsou pravidelně pokořována osmi-
letá minima u hlavních ukazatelů 
situace na trhu práce. 

Ke konci listopadu 2016 bylo 
v evidenci 1 042 uchazečů o za-
městnání, což je o 43 méně než 
v říjnu a o 346 méně než před ro-
kem. Podíl nezaměstnaných klesl 
o 0,2 procentního bodu na 3,3 pro-
centa, v roce 2015 byla tato hodno-
ta na 4,6 procenta. 

Zvýšená poptávka ze strany za-
městnavatelů byla v listopadu ze-
jména po pomocných pracovnících 
ve výrobě, nástrojářích, seřizova-
čích a prodavačích. 

Dlouhodobě je zájem o řidiče 
nákladních automobilů, číšníky 
a servírky, pracovníky ostrahy, ku-
chaře, švadleny a šičky.

Leoš Jakubec
ředitel Úřadu práce v Hlučíně

OKÉNKO ÚPnUž pětiletá Adélka Dudová, která 
trpí dětskou mozkovou obrnou, do-
stala v prosinci od obyvatel města 
Hlučína a od Nadace ČEZ krásný 
dárek. Dva speciální polohovací 
vaky, nahřívací a masážní hračka a 
polohovací had jí umožní rehabili-
tovat i v domácím prostředí a ome-
zí hrozící proleženiny. Obyvatelé 
Hlučína děvčátku předloni nasbírali 
peníze na speciální kočárek a také 
byla z peněz Nadace ČEZ, které vy-
tančili účastníci festivalu Štěrkovna 
Open Music 2015, na speciálním 
rehabilitačním pobytu. 

„Adélka teď bojuje s infekčním 
onemocněním a opakovanými ek-
zémy. Na rehabilitace mimo domov 
se kvůli tomu moc nedostaneme, 
takže nám pomůcky umožní různě 
ji polohovat i doma,“ konstatovala 
Adélčina maminka Jana Jakubows
ká.                                                 (iga)

POPISEK: 

adélka si nové pomůcky hned vy-
zkoušela a měla z nich opravdovou 
radost.                    Foto: Ivana gračková

Požár pergoly vypukl v noci ze 
soboty na neděli 18. prosince u ro-
dinného domu v Bobrovníkách. Na 
místě zasahovaly tři hasičské jed-
notky. „V pergole vybuchla propan-
butanová láhev. Plameny napáchaly 
škodu za 100 tisíc korun,“ informo-
val mluvčí moravskoslezských ha-
sičů Jakub Kozák.  

Hořet začalo krátce před půl dru-
hou v noci. Požár likvidovali jak 
profesionální, tak dobrovolní ha-
siči z Hlučína. S novou dodávkou, 
kterou sboru zakoupilo město Hlu-
čín, přijeli také dobrovolní hasiči 
z místní části Bobrovníky. „Požár 
se podařilo lokalizovat deset minut 

po druhé hodině ráno, další zhruba 
hodinu a půl pak trvala celková lik-
vidace,“ doplnil Jakub Kozák. Pří-
činu požáru zjišťují vyšetřovatelé 
hasičů. 

„Jsem hlavně rád, že se nikomu 
nic nestalo. Pro majitele je to sice 
jistě velmi nepříjemné, ale událost 
se obešla bez zranění, oheň neza-
sáhl jejich obydlí, a to bylo zvláště 
před Vánocemi nejdůležitější. I přes 
to neštěstí jsem cítil jistou hrdost, 
že naši hasiči byli na místě opravdu 
do pár minut,“ řekl starosta Pavel 
Paschek, který bydlí v sousedství, 
takže ho výbuch plynu a následný 
požár probudil.                            (iga)

Nadace ČEZ
a Hlučín připravili 
Adélce dárek

Hasiči zasahovali v Bobrovníkách

Pergola lehla popelem. Foto: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje



PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 204.444.640 Kč Běžné výdaje 199.118.073 Kč
Dotace 29.923.400 Kč

Kapitálové 
výdaje

133.777.116 Kč
Financování        
(prostředky z roku 
2016 schválený 
úvěr splátky jistin 
úvěru a půjček)

63.887.449 Kč
40.000.000 Kč
-5.360.300 Kč

Celkem zdroje 332.895.189 Kč Celkem výdaje 332.895.189 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech 
rozpočtu města Hlučína na rok 2017

Příjmy celkem včetně financování:                          332.895.189 Kč
z toho
1. daňové příjmy 174.924.100 Kč 52,5 %
2. nedaňové příjmy 28.520.540 Kč 8,6 %
3. kapitálové příjmy 1.000.000 Kč   0,3 %
4. přijaté dotace 29.923.400 Kč 9,0 %
7. financování 98.527.149 Kč 29,6 %

 
Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu 
města Hlučína na rok 2017

Výdaje celkem:                                                     332.895.189 Kč 
z toho
5. běžné výdaje 199.118.073 Kč 59,8 %
6. kapitálové výdaje 133.777.116 Kč 40,2 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2017 
1. Odbor výstavy 300.000 Kč 0,1%
2. Opravy kulturních památek 500.000 Kč 0,1%
3. Městská policie 10.834.680 Kč 3,3%
4. Vnitřní správa  61.850.950 Kč  18,6%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

5. Požární ochrana - dobrovolná část 2.591.000 Kč 0,8%
6. Sociální výdaje z rozpočtu města  322.000 Kč 0,1%
7. Údržba města 34.687.103 Kč 10,4%
8. Komunální odpady 13.100.000 Kč 3,9%
(za poplatek za likvidaci komunál. odpadu od občanů se  počítá s částkou 7.530 tis. Kč) 

9. Bytový a nebytový fond 11.601.000 Kč 3,5%
10. Dobrovolné svazky obcí 490.000 Kč 0,1%
11. Dotace poskytované z rozpočtu města 5.950.000 Kč 1,8%
(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, chari-
tativním a ostatním organizacím – lhůta pro podání žádostí je od 16. 1. do 15. 2. 2017)

12. Úroky z přijatých úvěrů   320.000 Kč 0,1%
13. Příspěvkové organizace 27.312.000 Kč 8,2%
(Muzeum Hlučínska, Sport a kultura Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská reha-
bilitace, Domov pod Vinnou horou)

14. Granty poskytované z rozpočtu města 400.000 Kč 0,1%
(uvedené finanční prostředky budou rozděleny po předložení projektů na poskytnutí 
grantů – lhůta pro podání žádostí je od 16. 1. do 15. 2. 2017)

15. Univerzita třetího věku   42.500 Kč 0,0%
(Pozn.: vypočtené procento je 0,01%)

16. Komunitní plánování a MA 21 ve měs-
tě Hlučíně

378.000 Kč 0,1%

17. Doprava 5.773.000 Kč   1,7%
(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik 
Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s.)

18. Školství 19.474.000 Kč 5,9%
(MŠ Severní, MŠ  Cihelní, ZŠ Hlučín-Rovniny, ZŠ dr. M. Tyrše, ZŠ Hornická, ZŠ a MŠ 
Hlučín-Darkovičky, ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky a ostatní)

19. Investice 133.777.116 Kč 40,2%
20. Ostatní 3.191.840 Kč 1,0%
CELKEM 332.895.189 Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“:
Správa v lesním hospodářství 45.000 Kč 0,1%
Údržba komunikací – zimní údržba 2.000.000 Kč 5,8%
Čištění města 3.535.000 Kč 10,2%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%
Deratizace  85.000 Kč 0,2%
Údržba hřbitovů 1.116.000 Kč 3,2%
Likvidace černých skládek  60.000 Kč 0,2%
Záchytná stanice pro psy 270.000 Kč 0,8%
Péče o veřejnou zeleň     7.935.000 Kč 22,9%
Opravy čekáren, mobiliář 161.000 Kč 0,4%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 977.920 Kč 2,8%
Veřejné osvětlení - el. energie + opravy 4.500.000 Kč 13,0%
Opravy a údržba komunikací a chodníků včetně dopravních značek 
z toho: 12.877.183 Kč 37,1%

Městský informační systém 5.000 Kč

Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.300.000 Kč

Údržba komunikací - dopravní značení 300.000 Kč

Oprava chodníku ul. Čapkova 2.772.183 Kč

Oprava chodníku ul. Ant. Dvořáka 3.000.000 Kč

Oprava povrchu ul. Mánesova včetně chodníků 1.500.000 Kč

Oprava povrchu ul. Lelkova 1.500.000 Kč

Chodníky v Zámeckém parku 500.000 Kč

Provoz výpravní budovy na autobus. nádraží 1.000.000 Kč 2,9%
Informační systém na autobusovém nádraží 100.000 Kč 0,3%
CELKEM 34.687.103 Kč 100,0%

hlučínskénoviny [4] město

Rozpočet města Hlučína na rok 2017
je ve výši 338 milionů korun

Rozpočet města Hlučína na rok 2017 schvalovali zastupitelé na svém 22. 
zasedání ve čtvrtek 15. prosince. Do vyrovnaného rozpočtu se zapojuje 
i část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 
ve výši 63,9 milionů korun a schválený úvěr na investice ve výši 40 mili-
onů korun. 

Celkové zdroje jsou ve výši 338.255.489 korun, z toho příjmy se před-
pokládají ve výši 234.368.040 korun, financování (částka, vzniklá jako 
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kte-
rými se vyrovnává rozpočet) 98.527.149 korun. Výdaje se plánují ve výši 
332.895.189 Kč. 

jednou ze zásadních investic ve výši 8 594 500 bude čtvrtá etapa regenerace 
sídliště oKd, která se bude soustředit na prostor před místním nákupním cent-
rem.  Město na ni žádá dotaci.                                               Foto: Ivana gračková
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Celkem 5,95 milionů korun na do-
tace a 400 tisíc korun na granty je 
pro rok 2017 vyčleněno v rozpočtu 
města Hlučína na rok 2017.  

 O dotaci mohou požádat fyzic-
ké nebo právnické osoby, které se 
angažují v oblasti práce s mládeží, 
v tělovýchově a sportu, sociálních 
službách, podpoře rodin, požár-
ní ochraně, kultuře, vzdělávání 
a vědě, zdravotnictví, protidrogo-
vých aktivitách, prevenci kriminali-
ty a ochraně životního prostředí. 

O grant mohou požádat občanská 
sdružení, humanitární organiza-
ce, jiné právnické a fyzické osoby, 
které působí v Hlučíně, případně 
ve městě realizují nějaký projekt. 
Granty se budou poskytovat na 
konkrétní projekty, které významně 
reprezentují město Hlučín nebo za-
hrnují aktivity, na nichž má město 
zájem. 

„Vyplněné formuláře žádostí o do-
tace nebo o granty musí zájemci 
podat na podatelně ve lhůtě od 16. 
ledna do 15. února,“ upozornila 
vedoucí odboru financí Městského 
úřadu Hlučín Krista Šoferová. 

Předmětné tiskopisy jsou k dispo-
zici na odboru financí a na odboru 
rozvoje Městského úřadu Hlučín 
nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz (záložka 
„Formuláře“ – „Finance-poplatky, 
dotace, granty“, formulář „Žádost 
o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Hlučína“ nebo „Žádost o poskyt-
nutí grantu z rozpočtu města Hlu-
čína“). 

Program pro hodnocení a posky-
tování dotací a grantů z rozpočtu 
města Hlučína pro rok 2017 je k na-
hlédnutí na odboru financí nebo na 
odboru rozvoje Městského úřadu 
Hlučín, nebo ke stažení na inter-
netových stránkách www.hlucin.
cz (záložka „Granty, dotace“ – část 
„Program pro hodnocení a poskyto-
vání dotací a grantů z rozpočtu měs-
ta Hlučína na rok 2017)“.

Veškeré informace k dotacím podá 
odbor financí, budova B, 1. poscho-
dí, č. dv. B154 nebo B152, Andrea 
Hájková: e-mail: hajkova@hlucin.
cz, tel.: 595 020 244, Krista Šo-
ferová: e-mail: soferova@hlucin.
cz, tel.: 595 020 204. Informace ke 
grantům podá odbor rozvoje, budo-
va B, 2. poschodí, č. dv. B253 Bar-
bora Cáblová: e-mail: cablova@
hlucin.cz, tel: 595 020 295.        (red)

Na dotace
a granty půjde 
6,35 milionů

Podrobnější rozpis bodu „19. Investice“:
Výkupy pozemků 2.500.000 Kč 1,9%
Územní plán 100.000 Kč 0,1%
Požární ochrana – přívěsný vozík na člun (Pozn.: vypočtené procento je 0,04%) 50.000 Kč 0,0%
Čekárna 500.000 Kč 0,4%
Investice do městské části Bobrovníky dle doporučení osadního výboru 1.000.000 Kč 0,8%
Investice do části Hlučín - Rovniny dle doporučení osadního výboru 1.000.000 Kč 0,8%
Investice do městské části Darkovičky dle doporučení osadního výboru 1.000.000 Kč 0,8%
Investice do části Hlučín - OKD dle doporučení osadního výboru 1.000.000 Kč 0,8%
Rekonstrukce komunikace Pode Zdí (PŘEVOD Z ROKU 2016) 7.565.636 Kč 5,6%
Projektové dokumentace 900.000 Kč 0,7%
Přechod a chodník ul. Písečná, u p. Hájovského (PŘEVOD Z ROKU 2016) 975.600 Kč 0,7%
Protipovodňové opatření Darkovičky (PŘEVOD Z ROKU 2016) 2.099.921 Kč 1,6%
Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky 20.000.000 Kč 14,9%
Prostor před KD v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch 22.000.000 Kč 16,4%
Výměna oken a zateplení bytový dům Severní 2 (PŘEVOD Z ROKU 2016) 4.491.530 Kč 3,4%
Protipovodňové opatření pro Město Hlučín (PŘEVOD Z ROKU 2016) 2.500.000 Kč 1,9%
Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky 20.000.000 Kč 14,9%
Revitalizace zahrady KD v Bobrovníkách (PŘEVOD Z ROKU 2016) 906.862 Kč 0,7%
Instalace zpomalovacího oboustranného semaforu s radarovým systémem na 
ul. Osvoboditelů (PŘEVOD Z ROKU 2016)

925.635 Kč 0,7%

Regenerace panelového sídliště OKD východ - IV. etapa (plocha před nákupním 
střediskem

8.594.500 Kč 6,4%

Cyklotrasa Hlučín-Bobrovníky (PŘEVOD Z ROKU 2016) 8.156.000 Kč 6,1%
Boxy na popelnice - ul. Požárnická Bobrovníky 100.000 Kč 0,1%
Parkoviště u Domu dětí a mládeže v Hlučíně 3.500.000 Kč 2,6%
Chodník ul. Osvoboditelů od zastávky po ul. U Hájenky (PŘEVOD Z ROKU 2016) 360.312 Kč 0,3%
Zateplení objektu Opavská 10 (PŘEVOD Z ROKU 2016) 1.728.530 Kč 1,3%
Zateplení objektu Opavská 12 (PŘEVOD Z ROKU 2016) 2.079.590 Kč 1,5%
Propojení ul. Hrnčířské a ul. Školní 4.000.000 Kč 3,0%
Projektová dokumentace přemístění autobusové zastávky v Bobrovníkách 200.000 Kč 0,1%
Mateřská škola Hlučín, Severní - Rekonstrukce elektroinstalace 1.200.000 Kč 0,9%
Základní škola Hlučín-Rovniny - Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu F 4.500.000 Kč 3,4%
Základní škola dr.M.Tyrše, Hlučín - Učebna jazyků spojená s bezbariérovostí 3.000.000 Kč 2,2%
Muzeum Hlučínska - Kopírka knihovna (Pozn.: vypočtené procento je 0,04%) 60.000 Kč 0,0%
Sport a kultura Hlučín - Rekonstrukce plochy chodníků v areálu SRA 600.000 Kč 0,4%
Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje 183.000 Kč 0,1%
Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín (TC 3 Výzva 28) 6.000.000 Kč 4,5%
CELKEM 133.777.116 Kč 100,0%

Podrobněji je rozpočet města Hlučína zveřejněn na internetových stránkách www.hlucin.cz

„Navržené chodníky respektují 
přirozené pěší vazby mezi sídlištěm 
Rovniny a centrem. Jihozápadní  
i severovýchodní část parku budou 
obě  směrovány na stávající přecho-
dy přes Ostravskou ulici a na nově 
navržený přechod přes ulici Píseč-
ná,“ doplnila architektka Buchtelo-
vá. Severovýchodní část parku bude 
odpočinková. Je od frekventované 
Ostravské odhlučněna zelení včetně 
lipové aleje. Střed parku bude tvořit 
strom s lavičkami v travnaté plo-
še. Od nich bude krásný výhled na 
věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. 
Markéty. Jeden vodní prvek bude 
situován poblíž venkovního pose-
zení restaurace, druhý bude dotvá-

řet prostor před kulturním domem, 
kde bude zároveň fungovat jako za-
vlažování žulových kostek v trávě. 

Aby se mohl na Písečné vybudo-
vat nový odbočovací pruh, musí se 
ulice rozšířit. „V rozšíření je na-
vržen samostatný jízdní pruh pro 
odbočení vpravo. Pro odbočení 

vlevo pak bude vybudován rovněž 
samostatný odbočovací jízdní pruh 
v prostoru stávající křižovatky,“ vy-
světlila Kateřina Buchtelová.

Na parkovišti nahradí stávající po-
vrch nová betonová zámková dlaž-
ba. Celková kapacita parkoviště 
bude 50 míst.          Ivana Gračková

Okolí kulturního domu se zásadně promění
Dokončení ze strany 1



hlučínskénoviny [6] kultura

PrVNí arcHITeKToNIcKá 
souTěž Na řešeNí 
VeřejNéHo ProsToru 
V HlučíNě je V PlNéM 
Proudu.

Město Hlučín ji vyhlásilo, aby se 
podařilo vytvořit nápaditý návrh na 
revitalizaci veřejného prostranství, 
které se nachází v těsné návaznosti 
na historické centrum města Hlučí-
na na konci významné městské osy 
v okolí Červeného kostela. Měl by 
vzniknout sjednocený, reprezenta-
tivní, multifunkční veřejný prostor 
s významnými architektonickými 
a přírodními hodnotami, který bude 
sloužit jako propojující článek or-
ganismu města. Bude zajišťovat 
pohodlný průchod a zároveň umož-
ní důstojný přístup do objektů ve-
řejných institucí. Návrhy architek-
tů by měly zohlednit záměr města, 
které chce dělat revitalizaci území 
po etapách s ohledem na majetko-
právní vztahy v území.

„Jedná se o projektovou, ote-
vřenou, jednofázovou, anonym-
ní, architektonicko-urbanistickou 
soutěž o návrh vypsanou podle zá-
kona o zadávání veřejných zakázek 
a podle pravidel České komory ar-
chitektů. Soutěže se mohou účast-
nit autorizovaní architekti v oboru 
architektura, územní plánování, 
krajinářská architektura nebo auto-
rizovaní inženýři v oboru pozemní 
stavitelství nebo městské inženýr-
ství a dále týmy ve sdružení fyzic-

Soutěž architektů hledá řešení 
prostoru u Červeného kostela

kých osob, v nichž musí mít ales-
poň jedna osoba autorizaci,“ řekl 
městský architekt Jan Richter. 

Autoři nejúspěšnějších návrhů 
dostanou finanční ocenění. Prv-
ní cena bude ohodnocena 90 tisíci 
korunami, druhá 50 a třetí 30 tisíci 
korunami. 

„Pro neoceněné návrhy, které by 
ale mohly přinést nějaké pozoru-
hodné dílčí podněty a řešení, je 
k možnému rozdělení určená částka 
ve výši 20 tisíc korun,“ doplnil Jan 
Richter. 

O nejkvalitnějším návrhu rozhod-
ne v půlce února nezávislá porota, 
v níž zasedne nadpoloviční většina 
odborníků. Zbývající část tvoří zá-
stupci města. Bude v ní pracovat 
například i významný architekt 
a urbanista Jiří Klokočka, který má 
bohaté zkušenosti ze zahraničí, ze-
jména z Belgie, kde pracuje jako 
vedoucí projektant v urbanistickém 
ateliéru města Kortrijk. Zároveň je 
docentem urbanistického návrhu 
na škole Sint-Lucas Architectuur 
v Gentu.

Autor nejúspěšnějšího návrhu by 
měl pokračovat v práci na dalších 
fázích konkrétního projektu.

Více informací o soutěžních pod-
mínkách najdou zájemci na strán-
kách České komory architektů, 
stránkách města Hlučín v sekci 
veřejné zakázky a na profilu zada-
vatele. Mohou kontaktovat také ar-
chitekta Jana Richtra na Městském 
úřadu Hlučín.        Ivana Gračková

o  nejkvalitnějším návrhu rozhodne 
v půlce února nezávislá porota, v níž 
zasedne nadpoloviční většina odbor-
níků.                         Foto: Ivana gračková

Tradiční Novoroční koncert se 
uskuteční ve čtvrtek 26. ledna od 
18 hodin v Červeném kostele. 

Na programu budou skladby Jana 
Křtitele Vaňhala, Henryho Purce-
lla, Georga Friedricha Händla, Bo-
huslava Martinů nebo Fryderyka 
Chopina. Hrát budou žáci ZUŠ P. 
J. Vejvanovského z Hlučína, zazní 
housle, viola, violoncello i klavír. 
Sólisty v závěru vystřídá Komorní 
orchestr Vejvanovský složený ze 
žáků školy. 

„Jako dirigent se před něj postaví 
posluchač Janáčkovy konzervatoře 
Ostrava Jakub Kubisz z dirigentské 
třídy Petra Šumníka,“ řekl ředitel 
školy Jan Huszár.                          (iga)

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk v do-
provodu brněnské kapely B-Side 
Band bude jednou z hvězd příštího 
ročníku Festivalu Štěrkovna Open 
Music. XIII. ročník festivalu, jehož 
generálním partnerem bude již po-
třetí město Hlučín, se uskuteční 28. 
a 29. července na břehu Hlučínské-
ho jezera. 

Dykovo vystoupení bude jedním z 
mimořádných projektů, které pořa-
datelé připravují. Právě na projekty, 
které nejsou běžně na festivalech k 
vidění, se Štěrkovna Open Music 
zaměřuje. Za pořadatele to řekl Da-
vid Moravec. 

„Poslední ročník byl mimořádný, 
a to především odezvou publika. Po 
dva dny jsme měli vyprodaný areál. 

Návštěvníci vytvořili skvělou, neo-
pakovatelnou atmosféru a právě v 
tomto duchu chceme pokračovat,“ 
řekl Moravec. 

Vedle velkolepě pojaté show oblí-
beného umělce Vojty Dyka a B-side 
Bandu se návštěvníci mohou těšit i 
na kapelu Mandrage, která bude mít 
v roce 2017 v Hlučíně svůj jediný 
koncert mimo klubové turné.

 „Přijede i naděje českého popu 
Mirai či legenda českého Ska, sku-
pina Sto zvířat,“ dodal další člen 
pořadatelského týmu Matěj Ostá-
rek. Rozpočtem a kvalitou umělců 
by měl připravovaný ročník mini-
málně odpovídat loňskému. Poslu-
chačsky vděčný byl na XII. ročníku 
Balkan Battle Live, který patřil k 

jednomu z velkých vrcholů festiva-
lu. Letos proto nebude chybět jeho 
další pokračování, v němž se utká 
se zahraničním vyzyvatelem praž-
ská kapela Circus Problem, která 
letos v dramatickém finále vyhrála 
u publika souboj s rumunskou de-
chovkou Fanfara Transilvania.

„Pro našeho letošního vítěze vybí-
ráme silného mezinárodního vyzy-
vatele. Laťku posuneme ještě výše. 
Jednáme s kapelou, o které se říká, 
že to je nejrychlejší balkánská de-
chovka na světě,“ prozradil David 
Moravec.        

Ani letos nebudou chybět oblíbe-
né atrakce nebo třeba senior stage 
v areálu nedalekého Domova pod 
Vinnou horou                              (iga)

Dyk bude jednou z hvězd letního festivaluZuška zve na
Novoroční koncert  

Super den zahájí 
sezónu  na jezeře

Ve velkém stylu letos zahajuje 
sezónu na Hlučínském jezeře nová 
městská organizace Sport a kultura 
Hlučín. Ve spolupráci s rádiem Čas 
pořádá v sobotu 1. července akci 
Super den s muzikou, hrami a spor-
tem. 

„Zpívat bude Ewa Farná, ze Slo-
venska přijedou stále populárnější 
kapela Desmond či Zoči Voči, tam-
ní HIT roku, popová zpěvačka Kris-
tína nebo jedna z nejvýraznějších 
postav slovenské hudební scény, 
zpěvák Adam Ďurica, jehož video-
klipy na Youtube dosáhly více než 
14 miliónů zhlédnutí,“ prozradil 
ředitel organizace Sport a kultura 
Hlučín Petr Breitkopf.

Předprodej vstupenek za zvýhod-
něné ceny začal v prosinci. Vstu-
penka přijde nyní na 220 korun. 
Děti do 6 let nebo do 140 cm výšky 
mají vstup zdarma.

Super den zahájí celou sérii akcí, 
které se na léto chystají na Hlučín-
ském jezeře. 

„Tradiční pivní slavnosti letos 
spojíme s druhým ročníkem Prajz-
ské řezbářské show. Návštěvníci se 
mohou těšit na originální nabídky 
celé řady pivovarů, které přivezou 
na padesát druhů piv. A při testo-
vání chutí různých piv bude mož-
né sledovat práci dvanácti řezbářů  
z Čech, Polska a Slovenska, kteří 
budou tesat sochy na předem zada-
né téma,“ doplnil Petr Breitkopf.

K dalším akcím na Hlučínském 
jezeře se přiřadí stále populárnější 
Guláš fest, pro mladé pak Beach 
party či tradiční krmáš s festivalem 
ohňostrojů.                                    (iga)
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Soutěž architektů hledá řešení 
prostoru u Červeného kostela KNIHu I oceNěNé osobNosTI 

sPojují PříběHy žIVoTa, 
KTeré je dobré ZNáT
a NeZaPoMeNouT.

Největší hodnotou knihy Kdo 
jsou lidé na Hlučínsku, která do-
provází stejnojmennou expozici  
v Muzeu Hučínska a své inaugura-
ce se dočkala v pondělí 12. prosince  
v Červeném kostele, jsou především 
lidské příběhy. Osudy konkrétních 
lidí, které expozice zachycuje jen 
obrazem, z katalogu promlouvají ke 
čtenáři a přibližují dobu, v níž jed-
notliví aktéři žili. Díky tomu pře-
stává být historie strohým soupisem 
dat a událostí. Alespoň tak předsta-
vili knihu cennou také vynikajícím 

výtvarným zpracováním, její reali-
zátoři. Publikace vyšla za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR  
a města Hlučína.

Součástí večera bylo též ocenění 
osmi Hlučíňáků, kteří se v uplynu-
lých letech ve svém volném čas vě-
novali nejrůznějším činnostem při-
spívajícím k dalšímu rozvoji města, 
rozkvětu sportu, kultury, společen-
ského života, zachycení historie  
a spoluvytváření místní komunity. 

„Za těmi osmi, kterým jsme pře-
dali ocenění, ale stojí zástupy jejich 
přátel, příznivců, dalších nadšenců, 
kterým dnes také patří naše poděko-
vání zato, že spoludotvářejí atmo-
sféru našeho města,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.            (iga)

Večer s příběhy lidí i osobnostmi Hlučínska

dříve aktivní sportovec František Kuřídém (vlevo) dlouhodobě dokumentuje 
různé oblasti života obyvatel darkoviček, kterým vede originální kroniky. ar-
chitekt josef barták (vpravo) svým celoživotním dílem v oblasti architektury a 
umění uchovává a rozvíjí regionální identitu. Významně se podílel na současné 
podobě interiéru hlučínské radnice včetně obřadní síně. Večerem provázel jiří 
siostrzonek ze slezské univerzity opava, o knize hovořili spoluautoři knihy, his-
torik jiří jung a ředitel Muzea Hlučínska Metoděj chrástecký.  

spisovatelka jana schlossarková ve 
svém díle plném humoru uchovává 
hlučínské tradice a nářečí. bývalý uči-
tel na rovninské škole Miroslav Kosík 
je stále aktivním předsedou osad-
ního výboru na oKd. josef Hlubek 
stmeluje místní komunitu při opra-
vách drobných sakrálních památek i 
každoročním budování adventního 
věnce na náměstí. Podle josefa Hlub-
ka ale ocenění patří všem, kteří se na 
stavění už tradičního věnce podíleli, 
třeba janě Kameníčkové, která přišla 
s návrhem letos ozdobit věnec ozdo-
bami a figurami ze slámy. Výroby zví-
řátek a pastýřů se ujaly jak paní jana, 
tak alena čablová a Marie drobíková. 
Velkou zásluhu na výzdobě věnce 
měly také místní školy Hornická, Tyr-
šova, rovniny, hlučínské gymnázium 
a také gymnázium Pavla Tigrida v Po-
rubě. chvojí na věnec darovali obča-
né z Hlučína i okolních obcí.

bez Františka Košaře se v Hlučíně neobejde žádná sportovní akce míčových 
sportů, věnuje se především volejbalovému oddílu. ocenění předávali starosta 
Pavel Paschek a místostarostka blanka Kotrlová.

badatel jiří sonnek, autor několika 
knih, které rozkrývají tajemství ar-
cheologických nálezů, zkrášluje růz-
ná zákoutí Hlučína. jeho poslední 
kniha Nacza přináší teorii o vzniku 
tajemných obrazců na známé poušti, 
které podle něj nevznikly zásahem 
mimozemských civilizací, jak tvrdí jiní 
autoři, ale při zcela prozaické činnosti 
splétání lan na rybářské sítě.

bývalý učitel a později dlouholetý ředitel hlučínského gymnázia jaromír Volek 
se natolik zapsal do srdcí svých studentů, že ho letos jedni z abiturientů pozvali 
na své setkání po šedesáti letech od maturity.     Foto na straně: Ivana gra čková
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HNuTí Na VlasTNícH 
NoHou – sToNožKa – je 
dobroVolNá HuMaNITárNí 
a MíroVá orgaNIZace, 
V Níž děTI PoMáHají jINýM 
děTeM.

Bylo založeno roku 1990 paní Bě-
lou Jensen, Češkou žijící v Norsku. 
K činnosti této organizace se dnes 
přidávají mírové sbory armád růz-
ných států, tisíce dětí a stovky uči-
telů v českých školách, na Sloven-
sku, v Norsku, Polsku, v Kanadě... 

Děti malují vánoční přání a jiné 
obrázky, které se prodávají na cha-
ritativních akcích, získávají finanč-
ní prostředky organizováním Sto-
nožkových týdnů, pořádají sbírky 
na pomoc nemocným a postiženým 
dětem v Česku i v jiných zemích 
světa. 

Základní škola dr. M. Tyrše spo-
lupracuje se Stonožkou již čtrnáct 
let. Koordinátorka spolupráce, 
vyučující Lenka Nováková přibli-
žuje pomoc školy takto: „V rámci 

Stonožkové děti byly v Chrámu sv. Víta

stonožkových akcí tvoříme literár-
ní a výtvarné práce, za které jsme 
už získali mnohá uznání a oceně-
ní. Naše škola se také zapojila do 
většiny stonožkových výzev a or-
ganizovali jsme například sbírky 

autolékárniček, pastelek, plyšáků 
a oblečení. Letos jsme se připojili 
k výzvě na podporu výzkumu Cro-
hnovy nemoci.“ 

Literární práce na téma Věda léčí 
žákyně Nely Kacálkové z 8. A za-

ujala organizátory natolik, že Nela 
byla vyzvána k aktivní účasti na 
slavnostní mši Stonožky, která se 
v prosinci konala v Chrámu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
a kterou celebroval kardinál Domi-
nik Duka. 

Nela předčítala jednu z liturgic-
kých předmluv a poté jsme za do-
provodu majora Josefa Daňhela 
předali Stonožce obětní dar – hlu-
čínské koláče, kterým jsme chtěli 
trochu přiblížit náš kraj. 

Po slavnostní mši následovala pro-
hlídka adventní Prahy, kterou jsme 
naši nevšední návštěvu hlavního 
města zakončili. Spolupráce školy 
se Stonožkou samozřejmě nekončí. 
Vždy budou kolem nás lidé, kteří 
potřebují něčí pomoc. A kam šlápne 
Stonožka, tam zůstane velká stopa 
lidské solidarity. Děkujeme všem - 
žákům, rodičům a učitelům, kteří se 
zapojili do činností této organizace 
a pomohli její stopu zvětšovat. 

Monika Tomisová
vyučující

děti z Hlučína v areálu Pražského hradu, než zamířily na mši do chrámu sv. Víta. 
 Foto: Monika Tomisová 

Děti potěšily v Domově
pod Vinnou horou

Adventní představení pro obyva-
tele Domova pod Vinnou horou le-
tos opět uspořádala Základní škola 
dr. M. Tyrše. 

Před Vánocemi ztvárnila třída  
5. A známou pohádku Mrazík, kte-
rou si mnoho lidí pamatuje z dět-
ských let a z každoročního progra-
mu televize. 

Přesně na Mikuláše pak své di-
vadelnické umění děti předvedly 
babičkám a dědečkům v domě se-
niorů. Po představení následovalo 

malé překvapení – Mikulášská na-
dílka s andělem i čertem. Poklidné 
vánoční svátky obyvatelům i pra-
covníkům domova popřáli také zá-
stupci města Hlučína. 

Nevšední dopoledne se vydařilo, 
děti byly odměněny obrovským 
potleskem a sladkostmi od Mikulá-
še. Všechny nás potěšilo hlavně to, 
že jsme v domově seniorů přispěli 
k vytvoření příjemné adventní at-
mosféry.       Marie Kurková Slaná

vyučující

děti se na představení řádně připravily, nechyběly ani nápadité kostýmy.
Foto: Marie Kurková slaná

Uplynulé podzimní školní dny ve 
škole v ulici Gen. Svobody určené 
žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami nebyly vůbec pochmur-
né a zamračené.

Naopak byly velmi pestré a zábav-
né, děti se v rámci výuky zapojily 
do nejrůznějších akcí, pořadů, her, 
soutěží. Zážitkové dny začaly už 
v září a určitě prosincem neskon-
čily. Mladší i starší žáci navštívili 
představení ve Slezském divadle 
v Opavě, zhlédli zábavný, ale pře-
devším poučný animovaný pro-
gram o zdravé výživě společnosti 
Ovocentrum.  V rámci prevence 
rizikových projevů chování nás na-
vštívili několikrát lektoři i paní dok-
torka s výukovými lekcemi na téma 
konflikty, agrese, sexuální chování 
mladistvých. Všechny žáky zaujala 
výuka o propagaci veřejné dopra-

vy v autobuse společnosti ODIS. 
Samotný autobus jako učebna par-
koval na nádvoří školy a navíc jako 
bonus pan řidič provezl děti s nej-
těžším stupněm postižení  po Hlučí-
ně. Vánoční atmosféru si užili starší 
žáci při výletu do krajského města 
Ostravy, ti mladší zase na akci Děti 
– Dětem 2016 v Dolním Benešově. 
Kalendář vybraných aktivit školy 
je vyvěšen na webových stránkách, 
ale také na vstupních dveřích, kam 
ho vytvářejí samotné děti.

A na co se těšíme v novém roce? 
Hned v lednu na pěveckou soutěž, 
potom také na plavání, canisterapii, 
což je metoda pozitivního působe-
ní na lidi prostřednictvím speciálně 
cvičených psů, a také výlet do Brna 
a řadu dalších snad neméně úspěš-
ných akcí.       Marcela Vyhlídalová

 ředitelka školy

Máme školu plnou zážitků

Vánoční atmosféru si děti užily na výletě v ostravě.           Foto: Marcela rončková
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Žáci Základní školy Hornická studují nejen 
vzorně usazeni v lavicích nad učebnicemi. Děti 
se účastní soutěží, připravují akce pro své spolu-
žáky, rodiče i učitele, jezdí na zajímavé výlety. 

Hodně se třeba naučila parta, která se v pro-
sinci zúčastnila druhého ročníku soutěže Stavby 
budoucnosti. V ní dosáhli hlučínské děti velké-
ho úspěchu. Jejich úkolem bylo vytvořit model 
obydlí pro rodinu na téma Stavby budoucnosti 
v souladu s přírodou. Do soutěže se škola přihlá-
sila už na jaře. 

Uspěli s modelem
bydlení budoucnosti

„Ještě před prázdninami jsme se ve třídě do-
mluvili, jak by měl náš model vypadat s tím, že 
o prázdninách každého napadne ještě něco na-
víc,“ popsala Hana Návratová z 9. B. 

„V září dalo osm deváťáků hlavy dohromady 
a vymýšleli a zlepšovali nakreslený model,“ pro-
zradila učitelka Jana Kramolišová.

„Realizace nám trvala celý říjen a listopad, 
pracovali jsme po vyučování a když to šlo, byli 
jsme uvolněni z některých hodin a dělali jsme 
na modelu,“ řekla další z realizátorek Jana Ku-
lichová. Občasnou radou pomohl i třídní učitel 
Aleš Baturný. 

Model žáci vytvořili z balsy, což je nejlepší ma-
teriál pro takovou práci. Na začátku prosince od-
vezli dílo do Ostravy na Stavební fakultu Vyso-
ké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 
kde jej týden mohli hodnotit budoucí stavbaři. 

Ve finále 7. prosince každá škola stručně před-
stavila svůj model, který hodnotila pětičlenná 
porota. „Byli jsme velmi šťastní, když oznámili, 
že jsme skončili na druhém místě i přes to, že 

jsme byli jako jediní ze základky, ostatní totiž 
reprezentovali gymnázia a odborné školy. Kro-
mě diplomu jsme dostali věcné ceny, například 
stavebnici Lego,“ vylíčila Veronika Trčková, 
která přišla s nápadem přihlásit se do této soutě-
že. Navíc žáci Hana Návratová, Jana Kulichová, 
Veronika Trčková, Tomáš Groh, Ondřej Rotter, 
Adam Rončka, Tomáš Kalvar, Jakub Menšík  
z 9. B získali i Cenu studentů Stavební fakulty, 
protože se jim jejich návrh líbil nejvíce. 

Vánoční trhy připravili 
pro všechny 

Otestovat svou zručnost, cit pro materiál 
i schopnost pracovat v týmu mohli žáci, kteří se 
loni v prosinci zapojili do přípravy školních vá-
nočních trhů. Žáci všech ročníků připravili pro 
rodiče, učitele, ale také pro veřejnost rozličné 
výrobky, laskominy, či vánoční dárečky k pro-
deji. Slavnostní atmosféru akci dodala vánoční 
výzdoba se stromečkem i nezbytnými nazdobe-
nými větvemi a také velký vyřezávaný betlém. 
O hudební doprovod se postarali žáci sedmé 
a osmé třídy Pavel Konečný, Cyril Polomský, 
Tereza Čichoňová, Eliška Chvějová, Vendula 
Chojková, Eva Poštulková a Alžběta Romková.

„Každá třída z prvního i druhého stupně si or-
ganizovala svůj stánek sama. Někteří napekli ob-
líbené cukroví – perníčky, vosí úly, linecké, jiní 
zase vyráběli doma drobné ozdobné předměty, 
třeba na vánoční stromeček. Objevily se tu také 
adventní věnce a zmenšené, nazdobené vánoč-
ní stromečky, svíčky a tak dále.  Kromě velké 
spousty výrobků si návštěvníci mohli dát i něco 
na zub – deváté ročníky se staraly o občerstvení 
– vařil se punč, čaj, horká čokoláda, byly připra-

veny hot-dogy, toasty, muffiny a mnoho další-
ho,“ popsala Jana Kramolišová. 

Vánoční trhy jistě mnoho lidí příjemně naladi-
ly před nadcházejícími svátky a žáci si prodejem 
výrobků vylepšili třídní fondy, které použijí na 
organizování třídních akcí. 

Zbraně a výbava legionářů 
zaujaly deváťáky

V listopadu vyrazili deváťáci do Krnova na vý-
stavu věnovanou československým legionářům 
za první světové války. 

„Tato expozice se pohybuje výhradně po kole-
jích, proto jsme se i my vydali z Hlučína vla-
kem,“ řekla Jana Kramolišová. Legiovlak je 
projektem Československé obce legionářské. 
Dobrovolníci v uniformách na výstavě ukazují, 
co všechno museli zažívat legionáři na ruské Si-
biři.  Děti zaujal vagón s důstojnickou prodejnou 
nebo ošetřovací vůz uchovávající zajímavé ná-
stroje a vybavení. Hlavně pánskou část výpravy 
asi nejvíce oslovil poslední vůz, který byl pancé-
řovaný a byly v něm vystaveny zbraně. 

Páťáci bádali na vědeckém dnu

Na svatého Martina 11. listopadu si žáci pátých 
tříd z okolních škol přišli na Hornickou vyzkou-
šet různé vědecké úkoly do odborných učeben.  
Během Vědeckého dne dostaly týmy páťáků 
pracovní listy a společnými silami se je pokusily 
vyřešit. Ve fyzice například žáci luštili, jak půso-
bí třecí a odporové síly. Pomocí puštěného fénu 
na vlasy měli udržet míček ve vzduchu a pak do 
pracovního listu napsat, proč jim nespadl na zem 
a podobně. Už při prvním vědeckém dnu, který 
se konal loni, měla obdobně jako letos největší 
úspěch u dětí chemická laboratoř. Zajímavé byly 
úkoly z matematiky či přírodopisu. V počítačové 
učebně všechny nadchla 3D tiskárna. 

„Vědecký den slouží jako den otevřených dveří 
pro zájemce o studium na Základní škole Hor-
nická, hlavně ve třídách s rozšířenou výukou 
matematiky. Další vědecký den se bude konat na 
jaře. Kromě školních tříd pozveme opět i rodiče 
a širokou veřejnost,“ zdůraznila Jana Kramolišo-
vá.                                                                   (red)

Základní škola Hornická o sobě dává vědět

Tradiční pololetní koncert Baletu 
Hlučín se uskuteční v Kulturním 
domě Hlučín v úterý 31. prosince 
od 18 hodin. Tančit budou děti ve 
věku od tří do dvanácti let. 

„Některé děti budou stát na jevišti 
úplně poprvé, ale velký zážitek to 
bude jistě pro všechny účinkující,“ 
řekla učitelka tance a choreograf-
ka představení Klára Krejčířová. 
Šedesátka účinkujících bude tančit 
na klasickou i moderní hudbu. Jako 
hosté vystoupí žáci Základní umě-

lecké školy P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně. 

„Také tyto děti ve věku od deseti 
do osmnácti let se představí v kla-
sickém i moderním baletu. „Kon-
certy děláme dvakrát ročně a sál je 
vždy plný,“ doplnila Klára Krejčí-
řová. 

Společné vystoupení malých dětí 
s těmi už skoro dospělými je podle 
učitelky velmi inspirativní, hlavně 
ti malí vidí, co všechno se mohu na-
učit.                                           (iga)

Tančit budou malé i starší děti

Vánoční trhy si užili ti, co se podíleli na pořádání,  
i ti, kteří se přišli bavit a nakupovat.   Foto: Pavel rýgl

s  modelem budoucnosti děti bodovaly i  mezi sa-
mými středoškoláky.                                Foto: Pavel rýgl
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Výtvarnice Elen Thiemlová namalovala ve veselých barvách obrázek hlučínského náměstí pro pamětní lis-
ty, které dostalo osm oceněných Hlučíňanů. „Na rozdíl od fotografie, která zachycuje skutečnost, můžete  
u malby více využít fantazii,“ říká ke svému ztvárnění malířka, která v Hlučíně vede výtvarný ateliér Viridian. 
Při úhlu, který svírá budova radnice s kostelem, se obě budovy nepodaří dostat na jednu klasickou fotografii. 
Na obraze si mohla výtvarnice trochu pohrát s perspektivou, takže jsou obě historické budovy vidět na „jed-
nom záběru“. Obrázek plný života a radosti zachycuje hlučínskou současnost.                                                  (iga)  

Obrázek na pamětních listech je plný života
S nastávajícím rokem se Muzeum 

Hlučínska stává správcem celého 
hlučínského zámku.  V důsledku 
této změny dochází k začlenění 
knihovny do struktury muzea. 

Rádi bychom navenek prezento-
vali vzájemnou ideovou symbió-
zu obou institucí. Vždyť muzeum 
uchovává paměť a rozvíjí identitu 
regionu a v podstatě totéž ale jiný-
mi způsoby činí regionální spisova-
telé ve své tvorbě. Rozhodli jsme se 
tedy otevřít dveře zámku dokořán. 
Ve čtvrtek 2. února v 17 hodin se 
hlučínský zámek otevře veřejnos-
ti. Naším záměrem je ukázat, že 
zámek je ideální místo pro trávení 
volného času, místo, kde to žije. Pro 
návštěvníky připravíme zajímavý 
program včetně setkání se známý-
mi regionálními autory a s dernié-
rou výstavy Za dlouhých zimních 
večerů. Představíme nové grafické 
pojetí zámku, jež se nejvíce promít-
ne ve zcela nových informačních 
cedulích, které byly zastaralé a ne-
aktuální, a ve stylu průjezdu, který 
dostane důstojnou, reprezentativní 
podobu.          Metoděj Chrástecký

ředitel Muzea Hlučínska

HlučíNsKý auTor  
a ZáHadolog jIří soNNeK 
PřIcHáZí s dalšíM 
ZajíMaVýM TéMaTeM, 
TeNToKráT  o MarIáNsKýcH 
ZjeVeNícH Na TurZoVce a 
soše PaNNy MarIe s KořeNy 
V HlučíNě. 

Řekne-li se Turzovka, vzpomenou 
si věřící na sedmero zjevení Panny 
Marie a šest léčivých pramenů. Ve-
řejnosti je známé zejména zjevení 
hajného Matúše Lašuta koncem pa-
desátých let, který byl za svá tvrze-
ní později perzekvován komunistic-
kou bezpečností. 

Jiří Sonnek však vynáší na světlo 
také výpověď hlučínského rodáka, 
hornického důchodce Aloise Lasá-
ka: „Přísahám, že co zde vyprávím, 
jsem skutečně prožil. V červnu ro-
ku 1964, ve dvě hodiny odpoledne, 
jsme klečeli s manželkou a synem 
před křížem na Živčákové, kde se 
Lašutovi zjevila Panna Marie. Když 
jsme se modlili, zpozorovali jsme, 
že tvář Spasitele na kříži krvácí. 

Byli jsme tím velice rozrušení a 
manželka se začala modlit tak hlasi-
tě, že vzbudila pozornost poutníků 
kolem nás. Viděl jsem, jak Spasitel 
zvedá hlavu, otevírá a zavírá oči a 
obrací hlavu na stranu. Tak mne to 
rozrušilo, že jsem se rozplakal. Ta-
ké jeden hoch vyprávěl poutníkům, 
že viděl krvácející tvář Ježíše. Příští 
den ráno odešla moje manželka do 
zaměstnání a já jako obvykle klečel 
doma před obrazem ukřižovaného 
Ježíše, abych vykonal ranní mod-
litbu. Ještě jsem nebyl s modlitbou 
u konce, když jsem upadl do bez-
vědomí a objevil se na Živčákové, 
na tom samém místě jako předchozí 
den. Čtyři metry přede mnou a půl 
metru nad zemí stála Panna Marie. 
Přikázala mi, že tak, jak ji vidím, ji 
musím vypodobnit: Nemusíš se ni-
čeho bát, budu ti pomáhat. Jakmi-
le sochu vytvoříš, musíš ji odevzdat 
všem věřícím.“

Alois Lasák o svém zjevení a přá-
ní nechtěl lidem mnoho vyprávět. 
Bál se, aby nebyl, podobně jako 
hajný Lašuta, považován okolím 

za blázna. Přesto později své ženě  
a švagrové o všem řekl. „Máš prav-
du, bude rozumnější o té soše ne-
mluvit, jsi hornický důchodce a ne 
sochař, kdyby se ti dílo nepovedlo, 
sklidíš hanbu a výsměch.“  Švagro-
vá ale vše prozradila známému, sto-
lařskému mistru Michaelu Weiso-
vi. Ten Lasákovi, jak Sonnek uvádí, 
nabídl spolupráci, obstaral dřevo a 
půjčil nářadí i dílnu, kde by mohl 
pracovat. „Stále mne něco nutilo, 
abych jel znovu na Živčákovou. Vy-
dali jsme se tam s manželkou, šva-
grovou i Weisem. Když jsme přišli 
na místo zjevení, již nás očeká-
val pan Valentýn Kozaňiak, které-
ho jsme nikdy dříve neviděli. Oslo-
vil nás: „Mezi vámi je ten, který má 
vyrobit sochu Panny Marie pro Tur-
zovku.“ „Ano, to jsem já.“ 

Podali jsme si ruce a on řekl, že 
pro mne má něco k předání. Zavedl 
mne ke kříži, kde se Lašutovi zjevi-
la Panna Marie a kde zbyl kus dře-
va z prvního kříže, který nevěřící 
spálili. Ohořelý kus dřeva mi dal, 
abych z něho vyrobil kříž a srdce 

Brána zámku
dokořán

Neuvěřitelné svědectví, kterak hlučínský
rodák tesal sochu Panny Marie pro Turzovku  

a ty vložil do sochy Panny Marie.“
Sochu hlučínského horníka, který 

do té doby nikdy nedržel v ruce dlá-
to a nikdy nevyrobil žádnou jinou 
sochu, přenesli 25. května 1997, 33 
roků po jejím zhotovení a 27 let po 
smrti autora, moravští poutníci na 
Živčákovou, do vybudované kap-
ličky Panny Marie – Královny po-
koje. Je tam dodnes. 

Michal Kubíček

Panna Marie zhotovená hlučínským 
rodákem aloisem lasákem. 

Foto: archiv jiřího sonnka
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Šestý ročník charitativního florba-
lového turnaje se konal na Základní 
škole dr. M. Tyrše začátkem prosin-
ce. 

Tradiční akce se uskutečnila opět 
ve Sportovní hale Hlučín a výtěžek 
z této akce ve výši 4530 korun spor-
tovci opět věnovali dětem z Klo-
kánku v Dolním Benešově. Utkalo 
se osm družstev s celkem šedesáti 
hráči. 

Důležitější než jména vítězů byla 
finanční částka, kterou hráči i di-
váci během turnaje nasbírali. Sbír-

ka pokračovala o adventní neděli 
18. prosince na Mírovém náměstí 
v Hlučíně, kde žáci školy společně 
se sportovci z Fotbalového klubu 
Hlučín zazpívali vánoční koledy. 
Velký dík patří všem, kteří během 
našeho vystoupení přispěli do naší 
sbírky. Finanční částku jsme v zá-
věru prosince slavnostně předali te-
tám a dětem z Klokánku z Dolního 
Benešova. 

Lenka Nováková
pořádající charitativních akcí 
na Základní škole dr. M. Tyrše

Sport může pomáhat 

charitní turnaj se opět hrál ve sportovní hale Hlučín.      Foto: Monika Tomisová 

Spolupráce Fotbalového klubu 
Hlučín se ZŠ dr. M. Tyrše přináší 
sportovní úspěchy. Žáci - fotbalis-
té mají více hodin tělesné výcho-
vy, než je tomu na jiných školách, 
a v poslední době na sebe upozorni-
li například v halové kopané. 

Je podobná futsalu. Hraje se v tě-
locvičně, avšak na malé fotbalové 
brány. Družstvo tvoří čtyři 4 hráči 
a jeden brankář. Naši kluci ve fot-
balových dovednostech i ve fotba-
lovém myšlení všechny soupeře 
okresního kola převyšovali a žád-
né utkání neprohráli. Navíc máme 

v týmu řadu individualit, které do-
kážou podat nadstandardní výkony. 
Z okresního finále tedy přivezli zla-
to. I v krajském finále si kluci vedli 
dobře, ale v závěru chyběla trocha 
sportovního štěstí, takže nakonec 
obsadili čtvrté místo. Největším 
úspěchem krajského kola byla vý-
hra nad Základní školou J. Šoupala 
Ostrava, která je naším dlouhole-
tým rivalem, neboť jde o sportovní 
školu, která se rovněž zaměřuje na 
trénování fotbalu.           Jan Pagáč

vyučující ZŠ. M. Tyrše, 
trenér Fotbalového clubu Hlučín 

Přivezli zlato z okresního
finále halové kopané

Úspěšný sportovní tým z Tyršovky.                                        Foto: archiv Zš dr. M. Tyrše

současNí I býValí 
FoTbalIsTé Fc HlučíN, 
MNoZí borcI ZNáMýcH 
jMeN, se V ProsINcI sešlI  
Na NoVé uMělé TráVě  
V HlučíNě. 

Klub pořádal vánoční exhibici, ve 
které se proti sobě utkaly týmy Žlu-
tých a Zelených.

„Dobře jsme si zahráli, o výsle-
dek vůbec nešlo,“ prohlásil bran-
kář Žlutých Tomáš Šafarčík, který 

v minulosti za Hlučín chytával a v 
současnosti dělá správce areálu. Ve 
stejném družstvu nastoupili také 
F. Hanus, A. Jančík, Březovský, 
Rozhon, Hlaváč, Heinik, Štefek, 
Svěrkoš, Hudeczek, Mac, Foltýn,  
Š. Berousek, Badalyan. Za Zelené 
po trávníku běhali Dujsík, M. Ha-
nus, Samec, Sáblík, Levčík, Ur-
bančík, Dombi, Melecký, J. Bar-
cal, Drozd, Žižka, Langer, Veselý, 
Rončka. Velkou pozornost vzbudi-
la hlavně účast Václava Svěrkoše, 

který na hlučínský trávník doputo-
val přes roky strávené v Baníku Os-
trava, Borussie Mönchengladbach 
a FC  Sochaux. Parádní exhibicí 
fotbalisté slavnostně otevřeli nový 
umělý trávník, který za velkého 
přispění města Hlučína vybudovali 
z dotace ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Ne všichni si 
ale kvalitního povrchu váží. 

„V podvečer jsem byla svědkem 
například toho, že tam majitel ven-
čil svého psa,“ mračila se místosta-

rostka Blanka Kotrlová. Aby areál 
chránilo před podobně bezohledný-
mi lidmi a vandaly, nechalo město 
areál oplotit. Volně přístupný nejen 
pro fotbalisty, ale také pro další 
sportuchtivé místní občany bude 
přes den, na noc se bude uzavírat.

„Areál se bude provozovat ve stej-
ném režimu jako sportoviště u škol. 
Když ho nebudou využívat fotba-
listé, může si ho objednat kdokoliv 
 z veřejnosti a jít si zasportovat,“ do-
plnila Blanka Kotrlová.            (iga)

Po Německu a Francii hrál Svěrkoš i v Hlučíně

Václav svěrkoš (uprostřed v první řadě) byl hlavní hvězdou exhibice u příležitosti otevření nového umělého trávníku.                                  Foto: deník/František géla
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KAM V HLUČÍNĚ V LEDNUn

Příměstský tábor pro děti od šesti 
do devíti let pořádá o jarních prázd-
ninách Dům dětí a mládeže Hlučín. 

„Děti se mohou těšit na zajímavý 
program s výlety, divadlem, společ-
nými hrami. Konat se bude od pon-
dělí 27. února do čtvrtku 4. března, 
denně od 8 do 16:30 hodin,“ prozra-

dila pedagožka domu dětí Veronika 
Novosadová. 

Přihlášky a bližší informace zá-
jemci obdrží od 1. února v Domě 
dětí a mládeže v Hlučíně, mailem 
na adrese info@ddmhlucin.cz, nebo 
telefonicky na čísle 595041156.

(red)

Divadlo i výlety nabídnou
jarní prázdniny v DDM Hlučín 

Podmínky pro zveřejňování článků v Hlučínských novinách: 
n redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky. 

je oprávněna texty stylisticky a gramaticky upravovat a krátit 
a opatřit titulkem. 

n články musí být zaslány elektronicky ve wordu do termínu uzá-
věrky uvedeném v tiráži, maximální počet znaků je 2 500. Tex-
ty nesmí nikoho napadat, musí být věcné, vztahovat se k Hlu-
čínsku a jeho obyvatelům. Musí být podepsané celým jménem 
konkrétního člověka, případně s jeho funkcí. jména uváděná 
v textu musí být celá včetně křestního jména.

n Fotografie musí být v kvalitním rozlišení minimálně 2 Mb nejlé-
pe ve formátu jPg (nikoliv jako součást Wordu). Musí ji dopro-
vázet popisek s údaji, co je na fotografii. Vždy musí být uveden 
autor fotografie. 

n Z názvů obou souborů – textového a obrazového - musí být 
patrné, že patří k sobě.                                                             Redakce 

 CHCETE TAKÉ, ABYCHOM ZVEŘEJNILI POZVÁNKU
NA VAŠI AKCI? SVÉ TIPY ZASÍLEJTE MAILEM NA

INFOHLUCIN@CENTRUM.CZ 
Leden je tradičně měsícem plesá-

ní. V Hlučíně odstartují plesovou 
sezonu děti už v neděli 8. ledna od 
15 hodin na Báječném karnevalu s 
klaunem Hospalínem. 

Následovat budou školní plesy, v 
pátek 13. Základní školy Rovniny, 
v sobotu 14. Gymnázia J. Kainara 
a v sobotu 21. ledna Základní ško-
ly Hornická. Netrpělivě očekávaný 
Ples města Hlučína ve stylu doby 
velkého Gatsbyho se bude konat v 
sobotu 28. ledna. 

„Výzdoba bude ve stylu 20. let 
minulého století v New Yorku, na 
místě bude možné zakoupit i drob-
né stylové doplňky, třeba cigareto-
vé špičky. Uvítáme, když návštěv-
níci přizpůsobí stylu plesu svůj 
oděv nebo alespoň některého jeho 
prvky,“ řekla vedoucí pořádajícího 
Kulturního domu Hlučín Veronika 
Antončíková. Hrát bude skupina 
Salto, sedět se bude v hlavním sále i 
předsálí. Poprvé bude ve sklepních 
prostorách diskotéka. Program ple-
su doplní vzdušná akrobacie a také 
kouzelník, který bude předvádět své 
triky nejen na jevišti, ale také přímo 
mezi hosty.                                          (iga)

Plesová sezóna: 
Městský ples  
v Gatsbyho stylu

1.1. 18:00 Novoroční ohňostroj Hlučínské jezero
7.1. 8:30 Novoroční volejbalový MIX turnaj Sportovní hala
8.1. 15:00 Báječný karneval s Hopsalínem Kulturní dům

13.1. 16:45 Šachový klub pro děti i dospělé DDM Hlučín
13.1. Ples ZŠ Hlučín Rovniny Kulturní dům
14.1. 10:00 Volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - VS Drásov Sportovní hala
14.1. 13:00 Fotbal U19: Hlučín - Kysucké N.M. Fotbalové hřiště
14.1. Turnaj manželských dvojic ve stolním tenisu,

bližší informace kladivova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156
DDM Hlučín

14.1. Ples Gymnázia J Kajnara Kulturní dům
20.1. Ples pro klienty Fontány Kulturní dům
21.1. 10:00 Volejbal KP ženy TJ Hlučín - TJ Odry Sportovní hala
21.1. Ples ZŠ Hornická Kulturní dům
22.1. 10:00 Volejbal KP juniorky TJ Hlučín - VK Kylešovice Sportovní hala
25.1. 10:00 Fotbal U19: Hlučín - Gliwice Fotbalové hřiště
26.1. 18:00 Novoroční koncert ZUŠ Červený kostel
28.1.  9:00 Volejbal KP ženy TJ Hlučín - SK Sl. Orlová Sportovní hala
28.1. 11:00 Volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - Sokol Bučovice Sportovní hala
28.1. Rodinný turnaj ve stolním tenisu, 

bližší informace kladivova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156
DDM Hlučín

28.1. 20:00 Ples města Hlučín – předprodej 3.1. Kulturní dům
do 31.1. CESTUJEME…zážitky z dovolené, výletu či procházky, foto-

soutěž pro amatérské fotografy, děti i dospělé. Bližší informace v 
DDM  tel.: 595 041 156 nebo mailu novosadova@ddmhlucin.cz.

DDM Hlučín
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Zastupitelé schválili rozpočet 
města na rok 2017. Investice po-
prvé překročí 100 milionů korun.                   

Čtěte na straně 4 a 5

Hlučín má nové logo, připomíná náměstí

Výstava Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku se dočkala knižního 
zpracování.  Hlučín zároveň ocenil 
osm osobností.    

Čtěte na straně 7

Na Turzovce stojí socha vyrobená 
hlučínským rodákem. K jejímu 
vyřezání ho inspiroval zázrak. 
 

Čtěte na straně 10

Jednou ze zásadních investic nového roku, 
kterou na svém posledním zasedání v prosinci 
schválili jako součást rozpočtu, bude i revitaliza-
ce prostoru v okolí Kulturního domu Hlučín. Její 
součástí bude i kompletní oprava a dobudování 
přilehlého parkoviště a vytvoření odbočovacího 
pruhu doleva ve směru od Bobrovníků. 

„Záměrem je co nejvíce zapojit kulturní dům 
do okolního parku. Po stavebních úpravách bude 
prostor sloužit původnímu účelu,“ řekla archi-

tektka Kateřina Buchtelová z odboru investic 
Městského úřadu Hlučín. Nejprve se v okolí kul-
turního domu odstraní starý porost a také součas-
né komunikace. Terén se vrátí do původní figury 
a propojí se severovýchodní a jihozápadní část 
parku. Poté se budou budovat nové zpevněné 
plochy, chodníky a odbočovací pruh s přecho-
dem pro chodce v ulici Písečná, dále kanaliza-
ce pro odvádění dešťových vod ze zpevněných 
ploch a z parkoviště.  Projektová dokumentace 

počítá i s přeložkami některých stávajících inže-
nýrských sítí jako vedení plynu, jednotné kana-
lizace a optického kabelu, a také s vybudováním 
nových rozvodů veřejného osvětlení a vody. Po-
sléze se instalovat nový mobiliář, tedy lavičky, 
odpadkové koše a stojany na kola. Součástí revi-
talizace celého prostoru bude i vykácení starých 
a poškozených stromů a náhradní výsadba stro-
mů, keřů a květin do záhonů. 

Pokračování na straně 5

NoVé logo měsTa HlučíNa 
VeřejNě preZeNToValI 
jeHo TVůrcI Z osTraVsKé 
ageNTury apI Na loňsKém 
posledNím ZasedáNí 
ZasTupITelů 15. prosINce. 

Logo vybrala na podzim loňského 
roku speciálně ustavená komise, 
která měla k dis-
pozici celkem 34 
návrhů, jež došly 
do veřejné sou-
těže. Její tip poté 
potvrdili i hlučínští radní. Autorem 
vítězné práce je výtvarník Andřej 
Chlebik z agentury API. 

„Nejprve jsem si načrtl půdorys 
hlučínského náměstí, které má ob-
délníkový tvar. Do něj jsem pak za-

komponoval písmeno H,“ vysvětlil 
mladý kreativec. V návaznosti na 
historický znak města je také nové 
logo v zelené barvě, v kombinaci 
s tmavě šedou až černou. Při ně-
kterých příležitostech, například o 
vánočních svátcích, lze místo šedé 
použít stříbrnou. 

Logo je moderní, jednoduché, 
vzdušné. Jeho 
součástí je nápis 
Hlučín, aby bylo 
od počátku lehce 
identifikovatelné, 

než vejde do povědomí veřejnosti. 
U některých příležitostí se bude do-
plňovat o slogan Naše město.

„Nové logo samozřejmě nenahra-
dí historický znak města. Ten je 
ale určen pro oficiální příležitosti a 

jeho použití musí vždy schvalovat 
rada města. Užití loga bude méně 
formální, bude součástí všech na-
šich propagačních materiálů, tis-
kovin, bude doprovázet i všechny 
akce organizované městem, ale i 
akce ostatních pořadatelů, kteří se 
budou chtít hlásit k Hlučínu, nebo 
které město nějakou formou podpo-

ří,“ vysvětlil starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Logo nyní město postup-
ně implementuje i na své webové 
stránky, do hlavičky Hlučínských 
novin a podobně. Agentura API k 
němu v současnosti zhotovuje ma-
nuál, který přesně specifikuje způ-
sob jeho užití při různých příleži-
tostech.                  Ivana Gračková 

Okolí kulturního domu se letos zásadně promění

dle návrhu architektů z ateliéru 38 by takto mělo v budoucnu vypadat okolí kulturního domu.                                                                                          Vizualizace: ateliér 38

MÍSTO KYTIČKYn
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PADESÁT LET V ŽIVOTĚ JEDINCE I MĚSTA (2. DÍL – 80. LÉTA)n
Přivítali jsme:
Alice Steffková *2016
Karel Janoš *2016

Jubilanti:
Lucie Dzieržawová *1927
Anežka Keňová *1937

Rozloučili jsme se:
Hildegarda Drobková
Cecílie Smolková

PODĚKOVÁNÍn
Chtěli bychom poděkovat všem 

příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým, kteří přišli doprovo-
dit na poslední cestě pana Arnošta 
Dihla z Hlučína, za projevy sou-
strasti a květinové dary. Moudrá 
a procítěná slova, která vyslovil při 
mši svaté pan farář Mgr. Jacek Ja-
nusz Domanski ze Sudic, byla pro 
nás povzbuzením v našem zármut-
ku. Vřelé díky zpěvákům a neteřím 
a jejích rodině za nádherný zpěv 
a hudební doprovod. Pohřební služ-
bě Breuer s.r.o děkujeme za profe-
sionální a lidský přístup a zajištění 
celého pohřbu.
Za zarmoucenou rodinu manželka, 

dcery a syn s rodinami

Rádi bychom poděkovaly rodině, 
sousedům, přátelům a známým za 
květinové dary a doprovod na po-
slední cestě naší maminky a babič-
ky paní Cecílie Smolkové z Hlu-
čína. Rovněž děkujeme MUDr. 
Ondrušové Claudii za dlouhodo-
bou péči, panu faráři Mgr. Martinu 
Šmídovi za odsloužení mše svaté 
a pohřební službě Breuer za profe-
sionální a vstřícný přístup.

Dcera Eva, vnučky
Monika a Kristýna 

V roce 1980 byla v Hlučíně za-
vedena rychlá zdravotní pomoc 
(RZP). V osmdesátých letech se 
sídliště Rovniny rozrostlo o nové 
rodinné domy. Vznikly nové ulice 
Družební, Dukelská, Mládežnická, 
Kosmonautů, Svornosti a Okrajová. 
Další výstavba navazovala na ulici 
Vinohradskou. V Darkovičkách pak 
přibyly ulice Kolejní, U Rybníka, 
K Lesu a Malá.

Hlučín, který měl pře-
zdívku noclehárna Ost-
ravy, se nadále rozrůstal. 
V roce 1989 měl 12 195 
obyvatel, Bobrovníky 1 
189 a Darkovičky 1 362. 
Zanikla mateřská škola 
na Hornické ulici.  Začal 
provoz zrekonstruované-
ho kina Mír. Dokončil se 
objekt Obvodního oddělení Veřejné 
bezpečnosti v ulici Kl. Gottwalda 
(dnešní Dr. Ed. Beneše). Na ná-
městí vyrostl bytový dům, v němž 
je dnes nábytek a knihkupectví 
a v roce 1988 byla otevřena prodej-
na Centrál. Na Rovninách vznik-
la nová prodejna potravin, dnešní 
Hruška. Samostatnou prodejnu si 
ve městě otevřeli zahrádkáři. 

Poliklinika se rozrostla o přístav-
bu dětského oddělení a na Školní 
ulici vedle pošty bylo postaveno 
nové zubní oddělení. Technic-
ké služby vybudovaly garáže. 
Připravilo se území pro stavbu 
hřbitova na Březinách, kde zá-

roveň přibyl záliv pro autobu-
sovou zastávku linky číslo 34.                                                                                                                   
Dobudován byl Sportovně rekre-
ační areál na Hlučínském jezeře. 
Dalo se zde pouze koupat. V roce 
1984 zřídilo město příspěvkovou 
organizaci s názvem Správa spor-
tovně-rekreačního areálu. Počítalo 
se s tím, že koncem 90. let vznikne 
na březích jezera přírodní koupališ-

tě, areál vodních sportů, autokemp, 
slalomový kanál a dostihová dráha.

Tento velkolepý plán muselo měs-
to později přehodnotit. V roce 1988 
definitivně skončila těžba štěrko-
písku. Mezi Děhylovem a Jilešo-
vicemi se převedla řeka Opava do 
nového koryta.

V roce 1986 vznikl profesionální 
hasičský sbor Hlučín, který sídlil 
ve staré hasičské zbrojnici, z níž je 
dnes Pension Sv. Floriana. Rekon-
struovala se stará požární zbrojnice 
v Darkovičkách v ulici Jandova. 

V osmdesátých letech v Hlučíně 
fungovala celá řada podniků. Zá-
vod Hlučín Cihelny Hranice vypro-

dukoval denně 24 tisíc cihel. Pane-
lárna v ulici Celní vyráběla stěnové 
panely a betonovou směs, Dřevař-
ské závody zahájily výrobu oken 
s pryžovým těsněním, Státní statek 
Hlučín rekonstruoval kravín pro 
200 dojnic a za nádražím dokončil 
výstavbu velkokapacitního seníku. 
Ředitelství statku se nastěhovalo do 
nové budovy naproti polikliniky. 

Nesmíme zapomenout na 
legendární tramvajovou lin-
ku číslo 1 na trase Hlučín – 
Ostrava, jejíž provoz skončil 
v roce 1982. Nahradila ji au-
tobusová linka číslo 56. Do 
Opavy jezdily vlaky v hodi-
nových intervalech. Byla vy-
budována nová silnice Hlučín 
– Děhylov a nová cesta do 
Ludgeřovic.

Z bývalé učňovské školy vzniklo 
Střední odborné učiliště. Na ulici 
Ostravská byla zřízena tržnice.

Šestkrát ročně tehdy vycházel 
Hlučínský zpravodaj, který si obča-
né zdarma vyzvedávali na stáncích 
PNS.   Anna Heczková

bývalá archivářka 

Hlučínská štěrkovna přestala sloužit původnímu účelu a začala se proměňovat ve sportovně rekreační areál.  Foto: archiv

„
V roce 1984 ZřídIlo MěsTo 
PřísPěVKoVou orgaNIZacI 
s NáZVeM sPráVa sPorToVNě-
reKreačNíHo areálu. 

Paní Anna Heczková loni 
v prosinci po těžké nemoci 
zemřela. S jejími vzpomínka-
mi se budeme letos i nadále 
setkávat na stránkách Hlu-
čínských novin. 





Angličtina
pro začátečníky

zahájení kurzů v lednu 2017
výuka v malých skupinách
využití učebnic, audiovizuální
techniky i internetu

kontakt: 608 457 594
q.tau@centrum.cz




